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Vetjo Tormis seuraa vielä tänään ja huomenna uuden laulusarjansa harjoituksia Vaasassa.
- Keskiviikkoiltana hän tapasi keskustelutilaisuudessa kuoromusiikin harrastajia.

Tormisitta laulusarla
Onkilahden lapsikuorolle

Päivi Vuoljärvi
Vaasa

X - Vetjo Tormis, Tal-
linna. kuuluisa virolaissäveltä-
jä esittäytyy.

Hänet tuntevat ainakin kaik-
ki kuoromusiikin hanastajat.
Tormis on kirjoittanut paitsi
suurimuotoisia. sinfonisten
miftojen kuoroteoksia näyttii-
mölle, myös runsaasti pienem-
piä laulusarjoja ja yksittäisiä
lauluja, joiden esittiimiseen
yltävät harrastajakuorojenkin
taidot.

Hyväntuulinen ja vaatima-
ton säveltäjä on parhaillaan
Vaasassa Onkilahden koulun
musiikkiluokkien vieraana.
Hän kirjoittanut luokkien kuo-
rolle l5 suomalaisugrilaisen
laulun sarjan; mukana ovat
suomensukuiset kansat Volgan
latvoilta Unkariin.

- Olen kiitollinen koululle,
että se on tilannut sarjan
minulta. Tormis rnvhäilee.

Idea oli dnkilahden etenkin
suomensukuisten kansojen al-
kuperäisestä musiikista kiin-
nostuneen musiikinopettajan
Juri Kadarin. Unkarilaissvn-
tyinen Kadar on opettåut
koulussa vuodesta 1984 ja
saanut vaasalaisen musiikkiy-
leisön mielestä paljon aikaan
ideakkaana kuoronjohtajana.

Kadar ja Tormis ovat olleet
kirjeenvaihdossa jo vuosia, ja
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musiikkiluokkien kuorolla oh
ollut vuosittain ohjelmistossa
Tormisin lauluja. Valmistel-
lessaan ki{ aa suomensukuisis-
ta kansanlauluista Kadar pyysi
Tormisilta pientä sarjaa ja
lähetti materiaalia: lauluja, ru-
noja, kuvia.

- Kaksi - kolme pakettia!
Tormis levittää käsiäåin.

Tormis tahtoi tehdä täydel-
lisen sarjan ja lisäsi pienten
lähes unohtuneiden kansan-
ryhmien lauluja, joihin hän on
paneutunut aikaisemmissa te-
oksissaan. Ihmisäänelle sävel-
tåimäiin erikoistunut Tormis on
saanut innoitusta kansanru-
noudesta ja -musiikista kautta
uransa.

n Maisemia

Säveltäjä paneutui ensin
materiaaliin ja valitsi sitten
sarjansa näkökulmaksi maise-
man, joten laulusarja. on ni-
meltään Suomalaisug1ilaisia
maisemia. A cappella +at'a on
omistettu musiikkiluokkien
kuorolle ja sen johtajalle Ka-
darille.

Kuunneltuaan harjoituksia
T.ormis on tSytyväinen:

.-- Hyvin se menee. Ovat
lahjal{<aita lapsia, ja Kadar on
hyvä johtaja. Jos jotakin sa-
non, korjaavat heti.

Tormis tietysti ottaa huomi-
oon. että koululaiskuoron lau-
lajia ei valikoida, vaan keskei-

sin tavoite on musiikkikasva-
tus.

Tormisin laulusarja tulee
suomensukuisten kansojen
kuoromusiikkia sisältävälle
äänitteelle, jolla on myös Bar-
tokin, Kodalyn, Väisäsen ja
Kostiaisen kuoromusiikkia.

Tormisin sarjan kansanru-
not painetaan alkukielellä ja
suomeksi, jolla kuoro ne lau-
laa. Suomalaisten ja virolais-
ten luettaviksi runot on trans-
litteroinut eräs tartolaisprofes-
sori. Aänite valmistuu touko-
kuussa.

n Ei kauno-
laululle

Tormis kunnioittaa kansan-
sävelmiä ja pyrkii niiden sovi-
tuksissa ja tulkinnoissa kansa-
nomaiseen luonnollisuuteen ja
tyylipuhtauteen. Niitä ei kuulu

. esittää italialaisen bel canton
tyyliin.

Estoniassa meni Tormisin
balettikantaatti Viron balladit
seitsemän vuotta, ja häntä
moitittiin oopperasolistien
"änen rikkomisen" halusta.

Tormis ei kuitenkaan tingi
periaatteestaan:

-Minusta ammattilaisen
kuuluu kyetä vaihtamaan W-
lilajia!


